แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน
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สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา

คานา
ตามนโยบายของรัฐบาล กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่ งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐทุกระดับและ
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ กรอบ
แนวทางและแนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆด้วย
สานั กงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จึงได้จัดทากรอบแนวทางการ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดทุก
ระดับ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป
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สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทนา ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

๓

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๔

แนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕

กลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๐

๑

บทนา
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ
“ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่
แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่นเพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์
ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน(nonpecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่ง
ในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน
เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒.ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูป
ความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ ความคิดเห็นส่วนตัว
ก็จัดอยู่ในประเภทนี้

หน้าที่สาธารณะ (public duty)
หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐ คือ การให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์
สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร

ผลประโยชน์สาธารณะ
ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน สามารถให้ความสาคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้ โดย
ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม ระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ประโยชน์
ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการ ทาหน้าที่ หลีกเลี่ยง เรื่องต่างๆนี้ เช่น
- การตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- การใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน ป้องกันข้อ
ครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ ไปหา
ตาแหน่งงานใหม่

๒
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่
คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้ อย่างขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อ
นี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ
รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน
(competing interests) มี ๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้ โดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
กาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการ
ทาบทบาทหน้ าที่ในหน่ว ยงานหนึ่ งนั้น ทาให้ ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็น
ประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่ งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจ
เกิดการประพฤติมิช อบหรื อความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทา
หน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได้

๓

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่ ว ยงาน การใช้ ง บประมาณ ของรั ฐ เพื่ อจั ดซื้ อจั ดจ้ า งแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ของแถมหรื อ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน
๒. การท าธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอง (Self-dealing) หรื อ เป็ น คู่ สั ญ ญา (Contracts) หมายถึ ง
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้
ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้ อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของ
ตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
๓. การท างานหลั ง จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ ( Postemployment) หมายถึ ง การที่ บุ ค ลากรออกจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และไปท างานใน
บริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
๔. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้
ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน(Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัด
ถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา

หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการ

ของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
๖ . การใช้ ทรั พย์ สิ นของหน่ วยงานเพื่ อประโยชน์ ของธุ รกิ จส่ วนตั ว( Using
your employer’s propertyfor private advantage) เช่ น การน าเครื่อ งใช้ ส านั ก งานต่ า งๆ
กลับไปใช้ที่บ้านการนารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Porkbelling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๔
คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานใน
ขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน มาแทรกแซง
รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นกลาง ไม่มีอคติ
ลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาส ให้
ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้าย
เจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย ผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การ
แก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมือ
อาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่าย
บริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้อง
ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิง
นโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการ
สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้ มี
ผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดย
การพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก

๕
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการดาเนินงานในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่สาคัญคือ
การสร้ า งการบริ ห ารจั ดการที่ดี (Good Governance) คือประการแรกการมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมี
หลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability)
ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุ กคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลาเอียง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสู งจะต้องเคารพใน
ความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และ
สามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน ประการ
ที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จ ริง ประการที่สาม กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ด้ า นจริ ย ธรรมคุ ณ ธรรม (Codes of ethics) รวมทั้ ง จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนดบทลงโทษ
ผู้ ป ระพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การยกระดั บ มาตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็น
องค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานและมีจิตสานึกที่
เสียสละในการทางานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาท
สาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของภาคสาธารณะให้
ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง
๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง
คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกาหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารง
ตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ
เป็นต้น

๖
๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะ
ทราบ (Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัว
ว่ามีอะไรบ้าง
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วน
บุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมา
ดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชน
สามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
๑.๓ การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อ
บอกถึ งสิ่ งที่ ควรและไม่ ค วรยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ในการท างาน ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามไม่ ถื อ ว่ า ผิ ด ทาง
กฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถ
เป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
๑.๔ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office
employment restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งใน
หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้
ประโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกัน การใช้สิทธิในการติดต่อ
หน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้
(Enforcement) กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับ
ดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้ อยู่ ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดย
คณะกรรมการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระอย่ า งเพี ย งพอเพราะในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด
กฎระเบีย บที่เกิดขึ้นก็ต้องทาหน้าที่ส อบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรการที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๒. มาตรการการดาเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม(Codes of ethics)เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือสิ่ งผิ ดและอะไรคือสิ่ งถูกมิให้ ประชาชนเกิดความสั บสนเห็ นผิดเป็นชอบหรือเห็ น
กงจักรเป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ท างจริ ย ธรรมคุณธรรมดังกล่ าวนี้ส ามารถกระทาได้โ ดยการส่ งเสริมให้ ผู้
ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจั ดตั้งเป็นสมาคมและส่ งเสริมให้ สมาคมวิช าชีพต่างๆมีการ
บัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพเพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม

๗
มีความชัดเจน สมาชิกของแต่ ล ะกลุ่ มวิช าชีพ สามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อ มกับมีบทลงโทษ
สาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือ
บรรทัดฐานสาหรับกากับความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่า
บุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้า นสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย
ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
๒.๒. การถ่ายทอดปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม
โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้มีกระบวนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนการจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการ
ดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้
สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ
การก าหนดบทลงโทษส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ วิ นั ย อย่า งชั ด เจนนั้ น จะช่ ว ยลดปั ญ หา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
๒.๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena
of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะ
น าไปสู่ ก ารรวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ า งอิ ส ระส าหรั บ ด าเนิ น กิ จกรรมเพื่ อ
ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการ
จัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุล
อานาจและตรวจสอบการด าเนิ น งานของนั ก การเมื องและเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ ระดั บ สู ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูงให้น้อยลงได้
๒.๔. การปรั บปรุ ง กฎหมายรวมทั้ งแก้ ไ ขระเบี ยบข้อ บัง คับ ต่า งๆของหน่ว ยงาน
เพื่อให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้
อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความ
ลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒.๕. การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มี

๘
ประสิทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทางาน
มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่
ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายใน
การทางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน ๗ กรณี คือ
๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทางานนอกองค์กร
๗. การทางานหลังออกจากตาแหน่ง
การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่ สานักงาน สาธารณสุขอาเภออาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จึงกาหนด
กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานดังนี้
๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด
๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุก
รูปแบบ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อการใดๆ อันมิชอบ
ต่อหน้าที่และ กฎหมาย
๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทาผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ
ผลประโยชน์ ให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
๗. คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
๘. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๙. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะระดั บ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารเรี ย กรั บ
ผลประโยชน์ต่างๆ ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทันที

๙
สานักงานสาธารณสุขอาเภออาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ได้ให้ความสาคัญในการ
ปรับปรุงงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระทา ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภออาเภอเชียงคา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่กาหนด
เรื่อง สาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการกระท าผิ ด
วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา จ านวน
๔ มาตรการสาคัญดังต่อไปนี้
๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ
๒. มาตรการการใช้รถราชการ
๓. มาตรการการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ไม่พบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และได้มีมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง - มีประมวลจริยธรรมและการห้าม
ผลประโยชน์ ทับซ้อน - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่า
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารองค์กร
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน คณะกรรมการจะ
นาปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากาหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนาไปสู่
การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาวิเคราะห์
ในการควบคุมภายในของหน่ วยงาน แต่จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาใน เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. กากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สานักงานสาธารณสุข อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ได้กาชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหา
ประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในตาแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณี
ดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคาจะดาเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดาเนินการทาง
วินั ย กับ ผู้ ที่เ กี่ย วข้องอย่ างเด็ดขาด ตลอดจนมีแ นวทางในการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้ง ระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือดารงตาแหน่งที่หมิ่น
เหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักนาสู่ การกระทาผิด ต้องถอนตัวจาก
การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คาปรึกษา และงดออก
เสียง

๑๐
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาล และ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
๖. ส่ ง เสริ มค่ า นิ ย มการยกย่อ ง เชิ ดชู ค วามดี ความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และการต่ อต้ า น
การทุจริต เป็นต้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองพะเยา
จั ง หวั ด พะเยา มีก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ควบคุม ภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่ ง มี
การตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรทุกไตรมาส หากมีปัญหา หรืออุปสรรค
ในการดาเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนาปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มากาหนด
เป็นปัญหา ขององค์กรเพื่อนาไปสู่การแก้ไข โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ อาจจะเกิดการทุจริตที่จาเป็นต้องดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กลไกการกากับติดตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยาได้ตระหนัก ถึงความส าคัญ
ของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในสั งกัดทุกระดับ เพื่อเป็น
กลไก ในการกากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงกาหนดกลไกลการกากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. จัดให้มีการประชุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ของ
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองพะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันให้กับบุลากรทุกระดับ
๒. แจ้งแนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓. กากับติดตามและบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
กาหนดให้ หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด มีระบบในการกากับติดตาม การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีการควบคุม
กากับอย่างใกล้ชิด
๔. ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านั้น
๕. จัดตั้งกรรมการเพื่อการดาเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเพื่อ
ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานร่วมกับการตรวจสอบภายใน

๑๑
๖. ดาเนินการ ตรวจสอบ กากับ ติดตาม กลุ่มงานต่างๆและหน่วยบริการในสังกัด
ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
๗. ให้คณะกรรมการ ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา ทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ รายงานผลการดาเนินงาน ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ รายงานผลการดาเนินงาน ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖5

